Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Lukášova 55, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav
tel.: 326722771, , e-mail: kp.mboleslav@cuzk.cz, ID dat. schránky: 24dievx

Obec Sezemice
č.p. 13
29411 Sezemice

Číslo jednací:
RO-2/2022-207

Vaše č.j./ze dne:
/

Vyřizuje / linka:
Kymlová Monika/ 326709503

Dne:
06.10.2022

Výzva k přihlášení osob
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav si Vás v souladu s ustanovením
§ 35 odst. 2 katastrálního zákona dovoluje požádat, abyste na úřední desce zveřejnili výzvu k přihlášení osob,
které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl
do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, které jsou v katastru
zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci. Výzvu prosím ponechte na úřední desce
po dobu jednoho roku od jejího zveřejnění.

Děkujeme za spolupráci.

................................................................................
Věra Adamová
vedoucí oddělení aktualizace KN

Příloha
Výzva k přihlášení osob

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.: RO-2/2022-207 ze dne: 06.10.2022

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”)

v y z ý v á,
aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná
jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat
z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která je v katastru
zapsána s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci:
jméno a příjmení / název
Závody Kosmos Emil Pick
a spol. v Čáslavi, 28601
Čáslav
Müller Václav, adresa
neznámá
J. Seger a sp. Ústí
nad Labem, 40001 Ústí
nad Labem
Novotný a Bayer
v Mnichově Hradišti,
29501 Mnichovo Hradiště
Česká obchodní společnost
v Ústí nad Labem, adresa
neznámá
Mlékařské a hospodářské
družstvo pro Koryta
a okolí, adresa neznámá

věcné břemeno
pohledávka ve výši 885,70 Kč

evidované k
p. č. 217/2, p. č.
225/9

pohledávka ve výši 9652, 95 Kč
na polovině Josefa Konopky
pohledávka ve výši 3324,- Kč

p. č. 217/2, p. č.
225/9
p. č. 217/2, p. č.
225/9

pohledávka ve výši 6231,60 Kč

p. č. 217/2, p. č.
225/9

pohledávka ve výši 638,20 Kč

p. č. 217/2, p. č.
225/9

pohledávka ve výši 800,- Kč

p. č. 217/2, p. č.
225/9

Přihlášení je podle ustanovení § 35 odst. 2 katastrálního zákona možné do 1 roku
od zveřejnění této výzvy.
Vlastník zatížené nemovitosti katastrálnímu úřadu sdělil, že toto věcné břemeno není
již více než 10 let vykonáváno. Nepřihlásí-li se dotčená osoba do 1 roku
od zveřejnění této výzvy, má se podle § 35 odst. 2 katastrálního zákona za to,
že věcné břemeno se promlčelo, a katastrální úřad provede z úřední povinnosti jeho
výmaz z katastru.

......................................................
Věra Adamová
vedoucí oddělení aktualizace KN
Vyvěšeno dne:
Za správnost vyhotovení: Ondrášiková Jana.

